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Program for læringsledelse – dagtilbud & skole 

Regionalt lederseminar 
 
Kære dagtilbudsledere, skoleledere, ressourcepersoner og programejere og -koordinatorer 
 
Hermed inviteres til regionalt lederseminar med professor Thomas Nordahl. 
 
Tidspunkt:  20.03 2019, Kl.13.00-16.00. I pausen serveres kaffe/te/vand, lidt mundgodt. 
Sted:    LMO, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens 
 
På det regionale seminar holder Thomas Nordahl oplæg med temaet: 
«Hvordan forstå og utvikle læreres og pedagogers forventning til egen mestring i dagtilbud og skole?» 
 
Thomas Nordahl tager afsæt i international forskning, der viser, at den kollektive forventning til egen 
mestring er én af de faktorer, der har absolut størst betydning for børn og unges læring og udvikling. 
Thomas Nordahl fremlægger, hvorfor denne kollektive tro på egen mestring er så vigtig for børn og un-
ges læring. Thomas Nordahl vil belyse, hvordan der kan udvikles en sådan forventning om mestring i 
skoler og i dagtilbud. 
 
Thomas Nordahls fremlæggelse og belysning kan efterfølgende og med fordel drøftes i kommunalt regi 
(og/eller i de enkelte dagtilbud og skoler) med henblik på, hvordan en sådan forventning kan ledes og 
udvikles i egen skole/institution. Den anvendte præsentation stilles til rådighed. 
 
Pris: 
Kr. 200,- pr. person (svarende til forplejning) 
 
Tilmelding: https://uddannelse.cok.dk/tilmelding.aspx?id=26142&sitepath=kommunom 
 
Tilmeldingsfrist: 20.december 2018 
 
På vegne af programmernes ledelse, 
Pia Guttorm og Ole Hansen 
 

https://uddannelse.cok.dk/tilmelding.aspx?id=26142&sitepath=kommunom
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Program for læringsledelse 

Regionalt seminar 
 
Kære skoleledere, ressourcepersoner og programejere og -koordinatorer 
 
Hermed inviteres til regionalt (Frederikssund, Holbæk og Roskilde kommuner) seminar med professor 
Thomas Nordahl. 
 
Tidspunkt:  21.03 2019, Kl.13.00-16.00. I pausen serveres kaffe/te/vand, lidt mundgodt. 
Sted:    Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 
 
På det regionale seminar holder Thomas Nordahl oplæg med temaet: 
«Hvordan forstå og utvikle læreres og pedagogers forventning til egen mestring i skolen?» 
 
Thomas Nordahl tager afsæt i international forskning, der viser, at den kollektive forventning til egen 
mestring er én af de faktorer, der har absolut størst betydning for børn og unges læring og udvikling. 
Thomas Nordahl fremlægger, hvorfor denne kollektive tro på egen mestring er så vigtig for børn og un-
ges læring. Thomas Nordahl vil belyse, hvordan der kan udvikles en sådan forventning om mestring i 
skolen. 
 
Thomas Nordahls fremlæggelse og belysning kan efterfølgende og med fordel drøftes i kommunalt regi 
med henblik på, hvordan en sådan forventning kan ledes og udvikles i egen skole. Den anvendte præ-
sentation stilles til rådighed. 
 
Pris: 
Kr. 200,- pr. person (svarende til forplejning) 
 
Tilmelding: https://uddannelse.cok.dk/tilmelding.aspx?id=26143&sitepath=kommunom 
 
Tilmeldingsfrist: 20.december 2018 
 
På vegne af programmernes ledelse, 
Pia Guttorm 

https://uddannelse.cok.dk/tilmelding.aspx?id=26143&sitepath=kommunom

